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ػػمجت علم كمطػػاغ تكطػػتبغ مك ػ كبي ةم متاػػت صةم ػبي مػػف علمكجم ػبعغ يع

كماامػػت ع ك ػػا مت

كجمب علم كمع تكطتبه .
كجمب في ك كمبىا منطصس ايى ّ
تعلبتحمت تعلقمممت  )..تعلكي صاف أي ّ
مػػف ىنػػا صػػاف ك ػ كب علةنػػى علمطمابمػػت فػػي علم كمطػػاغ علملػػكطمبي ةطمػػابي علتعف ػ عل م ػ أم ػ عًب تع ط ػاً إمػػا مػػف ػ ؿ
علكحاصي تعلك كمب أت ا مو في أنماط علطمابي .

فيؿ علكطااغ ىذه علطمابي علملكتب ي تعلمفبتضت أف كطصس تع ع م كمطيا عل م ؟
لؤعؿ طبحو علةاحث لمحقؽ أى عؼ ةحكو في ككةع مق عب علكتعفقمت مف ا ميا لمفب عغ علطمابي علتعف ي مع علم كمػع
تمحاتلت

ماغت نمتذج مطظـ علكتعفؽ تمقيص علكنافب ةمف مفب عغ علطمابي علتعفػ ي يةطػ علك ػبؼ ةيػا) تعلطمػابي علمطا ػبي

ي إف از علكطةمب ) في إطاب علنظاـ علحالي ليم منت علق ممت .
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ABSTRACT



Formation of societies has always been affected by many variables (social, economic,
and of value ); in turn, any change in their influence is reflected in society's change and
development. Thus, the effect of architectural structures on societies colonized by the new
incoming architecture is a matter of course either through immitation or otherwise of
architectural trends. So has this imported or imposed architecture reflected the reality of its
new society? A question is asked to achieve the aims of this research by following the
quantity of harmony or disharmony of the incoming architectural vocabularies infiltrating
society, and an attempt to form a model capable of maximizing harmony and minimizing
disharmony between incoming architectural vocabularies and contemporary ones in the
framework of current architectural system of the ancient city.
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مقدمة :
إف علطمابي مبآي ليم كمع كطصس ممو علم كيفت تلما صانغ علم كمطاغ ةناء ةلبي ألالو م متاػت مػف علمكجمػبعغ
كماامت ع ك ا مت علقمممت ..علخ) علكي ككلاةؾ تككنافب لكنكج في لصؿ علم كمػع علنيػا ي علػذي لػبااف مػا

علمؤكبيي ع

مكجمػػب تمكطػػتب ةكجمػػب ك ػ كمب علمكجم ػبعغ علمػػؤكبي

][1

تةمػػا أف علم كمطػػاغ عأضػػطؼ لطالمػػا بزحػػغ كحػػغ نمػػب ع لػػكطماب

علطامع صػاف ةػ مػف ظيػتب كػ كمب علم كمطػاغ علملػكطمبي مػف ػبعء علفػبتض تعأطػب علكػي محػ ىا علتعفػ عل مػ تمػف
ضػ ػػمنيا علطمػ ػػابي إذ إف علملػ ػػكطمبمف ػ ػ متع تمطيػ ػػـ امػ ػػابعكيـ علكػ ػػي كطصػ ػػس تع ػ ػػع م ػ ػػكمطيـ ةمكجم عبكػ ػػو علم كيفػ ػػت فيػ ػػؿ
علكطااغ ىذه علطمابي علملكتب ي تعلمفبتضت أف كطصس تع ع م كمطيا عل م ؟ تعلى أي م ى صاف ك كمبىا في م كمطنا؟

أىمية البحث وأىدافو:
لاءغ علظبتؼ أف كتعف غ لة نا امابي كطصس م كمطاغ غبةمػت أت م كيفػت اػف م كمطاكنػا مؤ مػت لظيػتب امػابي

مطا بي مف

ؿ علكحاصي تعلك كمب أت ا مو في أنماط علطمابي علكي تف غ مف ىنا لنا علحؽ أف نلػطى اىػ مف ل عبلػت

ىػػذه علطمػػابي علتعف ػ ي تكح م ػ م ػ ى ػ بي مفب عكيػػا ايػػى علكتعفػػؽ مػػع مكجم ػبعغ علم كمػػع تكح م ػ مفػػب عغ كحػػاصي علكطػػتب
ألاليا كتعفقي تعبكةاطيا فمما ةمنيا كناغمي ةحمث ك يؽ امابي كطصس تع ع علم كمع تعحكما اكو ةلػصيو علحقمقػي تايمػو
ككي ص أى عؼ علةحث ةالنقاط علكالمت :
-1

إلقاء علضتء ايى علطمابي علتعف ي ت ا ت ما ةمف علحبةمف ي فبنلمت ) تما ةط علتعف ي لت كنا علحالي .

-1

إم ػػا م ػ ى علكتعفقمػػت مػػف ا ػ ميا لمفػػب عغ علطمػػابي علتعف ػ ي مػػع علم كمػػع ت ا ػػت ةط ػ فػػبض كطةمػػؽ

مفب عكيا ت اص ةالتع ياغ مف

ؿ أنظمت علةناء علمطةقت في علم منت علق ممت حالماً .

طريقة البحث ومواده :
لكحقمؽ أى عؼ علةحث علمكنتات اـ علةاحث ة بعلت نماذج لصنمت مف مبعحؿ كابم مت مكنتاػت ةمػنيج مػ مج ممػ عني
تكحيميي علمم عني إللقػاء علضػتء ايػى امػابي علمبحيػت علملػكي فت تفقػا ليطتعمػؿ علمحػ ي ةال عبلػت حقػا تعلكحيميػي لكحيمػؿ
ىػػذع علتع ػػع مػػف ػ ؿ ع لػػك ؿ علكقيػػي ة لػػيت إح ػػا ي

][2

ةا لػػكطانت ةمقممػػمف ع ك ا ػػممف مػػف ػ ؿ منا لػػكيـ

تم ػػنيـ :يع كم ػػااي :ذت ع ك ػػاص اي ػػـ ع كم ػػاع لػ ػػصاني ع ك ػػا ي :ذت ع ك ػػػاص ع ك ػػػا ام عبنػ ػػي ىن لػ ػػي :ذت
ع ك اص مطمابي أت م ني ك طمطي :ع ك اص ك طمط م ف ةحغ علطامت :ىـ مف عأل اص ذتي عل ةبي علمكط ي
عل تعن
ا

علملك متف :ىـ لاصنت علنماذج علم بتلت تعلػذمف لػـ مػكـ كح مػ ملػكتعىـ ع ك ػا ي أت ع

كمػااي أت كح مػ

ػػيـ ةااكة ػػاب أف علةح ػػث بص ػػز اي ػػى علكم ػػاب علتعفػ ػ ةمؤك عبك ػػو علم كيف ػػت صةنم ػػت مطمابم ػػت كطص ػػس تع طػ ػا ع ك ػػا ما أت

ع كمااما في زمف مح ممصف ب

ه مف

ؿ ماس ك كمبه ةتعلطت علم ك مف علميكمتف :ىـ مف عأل اص علميكممف

ةالمتضػػتع تلمل ػتع ملػػكطميمف ) لكقمػػمـ علمكجم ػبعغ علمػػؤكبي تعلمك ػ كبي ةلػػصؿ ممصػػف ليػػا أف كططػػي

ػػتبي نيا مػػت اػػف م ػ ى

علكتعفػؽ ليػػذه علطمػػابي مػػع علم كمػػع تعلتع ػع علمطػمش تممصػف أف نحػ اتعمػػؿ عل عبلػػت علمم عنمػػت علكحيميمػػت صالكػػالي :علطتعمػػؿ
ع

كماامػػت علطتعمػػؿ ع ك ػػا مت علطتعمػػؿ علتظمفمػػت ي مت مػػتؿ ) علطتعمػػؿ علةم مػػت علطتعمػػؿ علقمممػػت صمػػا ممصػػف أف نحػ

علمكجمبعغ علمكضمنت ضمف صؿ علطتعمؿ عللاةقت تطبؽ ماليا ةااكمػا مػاس صػؿ مكجمػب فباػي ة لػيت إح ػا ي تذلػؾ

مف

ؿ إاطاء ب اغ مف ي )13-3لمق عب علكتعفقمت تمكـ كح م ىذه عل ب اغ مف

ؿ لبمحت م كمطمت لب

ىذه

علمكجم ػبعغ ة ػػت صةمبي ةحمػػث مح ػ صػػؿ مقػػمـ ب ػػت ليمكجمػػب ةنػػاء ايػػى م ػ ى علكتعفقمػػت تعأل ػ يت علمت يػػت لقمػػاس كتعفػػؽ
110
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علمكجمبعغ تمف كـ كةتمةيا لم اب إلى كحقمؽ ذلؾ فػي عل عبلػت علمم عنمػت ةقمالػيا ايػى نمػاذج كابم مػت محػ ي يفبنلػمت –
ما ةط علفبنلمت مطا ب نظاـ علم منت علق مـ) كطصس تع طاً نمتذ ما لكحقمؽ أى عؼ علةحث.

متغيرات الدراسة :

علطتعمؿ
 X1علطتعمؿ ع

طبؽ علقماس

كماامت :

ايى علملكتى عأفقي :
ت مت عل زمت ليحبصت

 x 1.1مكجمب عل

 – X 1.1مػا ب ػت كتعفػؽ عل

ت ػمت ةالحبصػت ةػمف أ ػزعء علمنػزؿ

تعل تؿ تعل بتج منو مع علكقالم ع
 x 1.3مكجمب

ت مت عللبفاغ .

 – X 1.3مػػا م ػ ى كحقمػػؽ عل

كماامت عللا ي ؟
ت ػػمت مػػف حمػػث علكلػػابؾ مػػع

عللابع تعللبفاغ علم اتبي؟
ايى علملكتى عللا تلي :
ت مت عل زمػت لمزعتلػت  – X 1.2مػػا ب ػػت كتعفػػؽ عل

 X 1.2مكجمب عل
علنلاط ةبعحت كامت .

علكقالم ع

ت ػػمت لصػػؿ ػػزء فػػي علملػػصف مػػع

كماامت عللا ي ؟

 X 1.4مكجمب

ت مت علفكحاغ

 -X1.4م ػػا مػ ػ ى كحقم ػػؽ عل

 X 1.5مكجمب

ت مت عأةتع

 – X 1.5مػػا م ػ ى كحقمػػؽ عل

تمت طيا؟

ت ػػمت م ػػف حم ػػث أةط ػػا علفكح ػػاغ
ت ػػمت مػػف حمػػث أةطػػا عأة ػتع

تعلمتع علملكطميت فميا ؟
 X 2علطتعمؿ ع ك ا مت :
ايى علملكتى عأفقي :
2.1

 : Xمكجمػ ػػب علكتعفػ ػػؽ ةػ ػػمف ملػ ػػاحت 2.1

علمنزؿ تملك ممو .

علم ػ بتس ي مػػف ػ ؿ علمل ػػاحت علم

ػػت ليف ػػب علتعحػ ػ ) تةػػمف

علملكتى ع ك ا ي علمماكؿ في علم كمع علحالي ؟

 : X 2.2مكجمػػب علكتعفػػؽ ةػػمف علتع يػػاغ 2.2
تملكتى علملك ممف ع ك ا ماً .

 : Xم ػػا مػ ػ ى علكتعف ػػؽ ة ػػمف علمل ػػكتى ع ك ػػا ي ليمل ػػصف

 : Xم ػػا مػ ػ ى علكتعف ػػؽ ة ػػمف علمل ػػكتى ع ك ػػا ي ليمل ػػصف

علم ػ بتس ي مػػف ػ ؿ ف امػػت علتع يػػاغ ص ةطػػا تح ػػتـ تلػػماغ )
تةمف علملكتى ع ك ا ي علمماكؿ في علم كمع علحالي ؟

ايى ملكتى عللماغ تعلم مح :
2.3

 Xمكجم ػ ػػب علكتعف ػ ػػؽ ة ػ ػػمف عإلصل ػ ػػاء

عل اب ي تملكتى علملك ممف ع ك ا ماً

2.4

 : X 2.3مػػا م ػ ى علكتعفػػؽ ةػػمف علملػػكتى ع ك ػػا ي ليملػػصف
علمػ ػ بتس ي م ػػف ػ ػ ؿ علمػ ػتع علمل ػػك مت ف ػػي إصلػ ػاء علتع ي ػػاغ )

تةمف علملكتى ع ك ا ي علمماكؿ في علم كمع علحالي ؟

 Xمكجمػ ػػب علكتعفػ ػػؽ ةػ ػػمف علز ػ ػػابؼ 2.4

تملكتى علملك ممف ع ك ا ماً

 : Xم ػػا مػ ػ ى علكتعف ػػؽ ة ػػمف علمل ػػكتى ع ك ػػا ي ليمل ػػصف

علم ػ بتس ي مػػف ػ ؿ علز ػػابؼ علمت ػػت ي ايػػى علتع يػػاغ ) تةػػمف
علملكتى ع ك ا ي علمماكؿ في علم كمع علحالي ؟
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 X 3علطتعمؿ علتظمفمت تعلك مممت .
ايى ملكتى علط اغ :
 x 3.1مكجمػػب علف ػػؿ ةػػمف علجبةػػاء تأىػػؿ  : X 3.1ما م ى ب ت علكتعفؽ ةمف علف ؿ ةمف علجبةاء تأىؿ عل عب
صحبصت تةمف مكمييا في علم كمع علحالي ؟

عل عب .

 X 3.2مكجمػػب ع لػػكق لمت ليحمػػاي علنيابمػػت : X 3.2مػػا م ػ ى ب ػػت علكتعفػػؽ ةػػمف علف ػػؿ ةػػمف علحمػػاي علنيابمػػت
تعليميمت صك

تعليميمت.

ص تةمف مكمييا في علم كمع علحالي ؟

ايى ملكتى عأةطا :
 X 3.3مكجمػػب ت ػػت مت مػػتؿ فػػي علملػػقط  : X 3.3مػػا م ػ ى ب ػػت علكتعفػػؽ ةػػمف كػػتفب مت مػػتؿ مالػػي مكةػػع
مكةع علتظا ؼ علمح ي .
3.4
تعلمنال

تظا ؼ علملصف ؟

 Xمكجمػ ػػب ت ػ ػػت علةطػ ػ ػ عإلنل ػ ػػاني  : X 3.4ما م ى ب ت علكتعفؽ ةمف ع بكفاع تعلملاحت صح ـ
.

ي صةط إنلاني ) ؟

 X 3.5مكجمػػب علكتعفػػؽ عل ػػاص ةالكنػػاظب 3.5
في علطمابي تمكجمبعغ علم كمع .

 : Xم ػػا م ػ ػ ى ب ػػت علكتعفػػػؽ ة ػػمف علكن ػػاظب إف ت ػ ػ تةػ ػػمف

مطكق عغ علم كمع في ىذع ع ك اه ؟

 X 4علطتعمؿ علةم مت :
ػكاء
 X4.1مكجم ػػب مػ ػ ى كحقم ػػؽ كيتم ػػت منال ػػةت  : X 4.1ما م ى ب ت علكتعفػؽ ةػمف علكيتمػت علمنالػةت ػمفاً تل ً
مف ؿ كتضع علفكحاغ تأةطا ىا تعلمطال اغ عأ بى تةمف علبغةت
لكاء .
مفاً ً
عللا ي في علم كمع ؟
 X 4.2مكجمب م ى كحقمؽ كلممس منال
لكاء .
مفاً ً
4.3

ػكاء مػػف
 : X 4.2مػػا م ػ ى ب ػػت علكتعفػػؽ ةػػمف علكلػػممس ػػمفاً تلػ ً
ػ ؿ كتضػػع علفكحػػاغ تأةطا ىػػا تعلمطال ػػاغ عأ ػػبى تةػػمف علبغةػػت
عللا ي في علم كمع ؟

 Xمكجمػ ػػب مػػ ػ ى كتعفػ ػػؽ ملػ ػػاحاغ  : X 4.3مػػا مػ ى ب ػػت علكتعفػػؽ ةػػمف ملػػاحاغ علفكحػػاغ تعأح ػػاـ

علفكحاغ تعأح اـ علكاةطت ليا .

علكاةطت ليا تةمف علبغةت عللا ي في علم كمع ؟

 X 5علطتعمؿ علقمممت :
 : X 5.1مكجمػب مػ ى مػا مطصلػو علك ػممـ

 : X 5.1مػا مػ ى ب ػت علكتعفػؽ ةػمف مػا مطصػس علمةنػى صصػؿ مػف

أفقماً تبألماً مف ةط كبعكي أت ممي .

مـ كبعكمت ليا ذتب ع كماامت مبغت ةيا ؟

5.2

 : Xمكجمػ ػػب م ػ ػ ى ك ػ ػتعفب عللػ ػػماغ  : X 5.2مػػا مػ ػ ى ب ػػت علكتعف ػػؽ ةػػمف م ػػا كطصلػػو عل ز مػػاغ ف ػػي

علمطمابمت علكبعكمت .

علمةنى ي صاللماغ علفكحػاغ ) مػف ػمـ كبعكمػت ليػا ػذتب ع كماامػت

مبغت ةيا ؟

الدراسة الميدانية والتحميمية :
الدراسة الميدانية :

علمحكتى علطاـ م منت عل ذ مت ت عل اص نماذج لصنمت مف امبعف علم منت ت مف مبعحؿ كابم مت م كيفت.
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الدراسة التحميمية :

ماغت تعا ةماناغ ألاليا ماس علطتعمؿ ت علمكجمبعغ في علنماذج عللصنمت علمح ي ت ةالكالي كحيمييا

ت كح م ع م اةماغ لم اب إلى علك عميا في اميمت علكتعفؽ حقاً.
]:[3

 -6دراسة نموذج المرحمة الفرنسية

مقػع علةنػاء فػي منطقػت عل ػيمةت ايػى علطقػاب ب ػػـ  B /313تىػت مؤلػؼ مػف طػاةقمف مك ػيمف ةتعلػطت بج ع يػػي

علةناء مف علح ب مع لقؼ مف علقبمم ةني ااـ  1601ي ةحل

عللاصنمف ) ايى علطبعز علفبنلي.

الشكل (  – ) 1مساقط و واجية لنموذج المرحمة الفرنسية

الجدول (  - ) 1النموذج الفرنسي
مطكةب علكتعفؽ مقةت إذع صاف أصةب مف  /6/تمكتلطا إذع صاف ةمف علقمممكمف /6-4/تضطمفا إذع صاف أ جب مف ./4/
+:كتعفؽ تي

-/+:كتعفؽ مكتلط

م حظت :ىذه علتكمقت اةابي اف مح يت نيا مت ككت ى عل ت مف

 6-6الدراسة التحميمية لمرحمة ما بين الحربين ( الفرنسية ) :

-:كتعفؽ ضطمؼ
ؿ آبعء علم ك مف علمقمممف أا ّ ىا علةاحث.

أ  -تحميل العوامل االجتماعيةة  : x1ظيػب اػ ـ علكتعفػؽ مػا ةػمف علطمػابي علفبنلػمت علتعفػ ي تعلم كمػع علمحيػي حمػث

ةيجػغ ممػت علمكجمػب /0.11 / / x 1.1 /ممػا مػ ؿ ايػى أف علكتعفػؽ ضػطمؼ أمػا ز مػاغ ىػذع علكحيمػؿ فكػ ؿ أف علحبصػت
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ضمف علمنزؿ
ما اف

ككمكع ةال

ت مت عل زمت تع نفكػاح علصةمػب ايػى ةيػت علػ تؿ ممػا طػؿ مػف ىػذه علملػا ط ةطمػ ي نتاػا

ت مت علحبصت صذلؾ علحاؿ ةالنلةت ليمكجمب  / x1.2 /أما علمكجمب  /x1.3/تعل اص ةكتعفؽ عللبفاغ فصػاف

ضػػطمفاً ػ ع حمػػث ةيجػػغ ممكػػو  /3.1/تذلػػؾ ةلػػة

عنفكػػاح ىػػذه عللػػبفاغ صيم ػاً تف ت ػػت حػتع ز حقمقمػػت ت حكػػى ايػػى

ملػكتى عأبض فالح مػ علملػجتؿ كتضػع مةالػبي فػتؽ ملػكتى عللػبفت تصػذلؾ علحػاؿ ةالنلػةت  / x1.4/ت  / x1.5/مػع
فػػابؽ أف ممػػت علكتعفػػؽ عبكفطػػغ ةلػػة

أنيػػا صانػػغ ك ػػنع مػػف م ػتع

ػػماء مك يييػػا علز ػػاج غمػػب عللػػفاؼ فػػي صكمػػب مػػف

عأحماف .

ب  -تحميةةةةل العوامةةةةل االقتصةةةةادية  : *x2كة ػػمف أف مل ػػكتى علكتعف ػػؽ أفقمػ ػاً تل ػػا تلماً ً مكتل ػػط إذ ةيج ػػغ علقمم ػػت
/2.11/تعلل ػػة ى ػػت بغة ػػت علن ػػاس ف ػػي علمل ػػاحت علصةمػ ػبي تعبكف ػػاع علل ػػقؼ علطػ ػالي م ػػف تف إل ػػقاط ذل ػػؾ اي ػػى إمص ػػانمكيـ
ع ك ػا مت صذلؾ علحػػاؿ ةالنلػةت ليلػبفاغ تعلز ػابؼ ي ايػػى علملػكتى عللػػا تلي إذ كةػمف أف علنػػاس

مبغةػتف ةيػػا أنيػػا

مصيفػت ع ك ػا ماً ةػؿ إنيػا كػذصبىـ ةمفػػب عغ كػبكةط ةػذصبى مطمنػت مػف يػت ت كمػػغ ليتع ػع علطبةػي صفكحػاغ أت ز ػابؼ مػػف
يت أ بى ) .

جةة  -تحميةل العوامةةل الوظيفيةة والتصةةميمية  : x3ظيػب أف ملػػكتى علكتعفػؽ ايػى ملػػكتى علط ػاغ ضػطمؼ مػػع

علم كمػع تبغةاكػػو ايػػى علػػبغـ مػػف م حظػػت علف ػػؿ علتعضػح ةػػمف علحمػػاي علنيابمػػت تعليميّمػت فػػي  / x3.2/تلصػػف اػ ـ كػػتفب
علف ػػؿ ةػػمف حبصػػت علجبةػػاء تأىػػؿ عل ػ عب طػػؿ مػػف علط ػػاغ عل ع يمػػت ةلػػصييا علكصػػاميي غمػػب منظمػػت أمػػا ايػػى ملػػكتى
عأةطا ) ( x 3.3 , x3.4 , 3.5فصاف علمت متؿ مفقت ع ايى علبغـ مف كتزع عللبفاغ تعلفكحاغ ة ليت منكظـ مػتحي

ةػػاف ىنػػاؾ مت مػػت ً ةمنمػػا علتع ػػع علكنػػاظبي صػػاف مفػػبض ألػػصا
عألػػقؼ كاةكػػت فػإف

صيػػذه أمػػا فممػػا م ػػص علةط ػ عإلنلػػاني فصانػػغ عبكفااػػاغ

ػ ؼ علمنػػزؿ تملػػاحاغ علجػػبؼ صةمػبي صػػاف علكتعفػػؽ م مػػا مػػع علم كمػػع تعف صانػػغ علةمػػتغ

علملاحت بج علةط عإلنلاني اف ح ت علكتعفؽ ةلة

ػػجمبي

كةاغ عبكفاع عألقؼ.

د  -تحميل العوامل البيئية  : x4ظيب علكتعفؽ ضػطمفا فػي علمكجمػبعغ ) ( x 4.3 , x4.2 , x 4.1تذلػؾ مطػت

إلى أف مكجمبعغ علةم ت ي علفكحاغ – لطتح ) صييا صانػغ كاةكػت صةػب علةمػغ أـ
مطمنت أـ

ػجب أت صةػب علح ػـ علػذي ككةػع لػو فكحػت

جب فالكةاغ في أةطا علمجامبعغ طؿ منيـ مطال اغ ضطمفت ةم ماً .

ىة  -تحميل العوامل القيمية  : x5ظيػب أف علكتعفػؽ ضػطمؼ ةػمف مػا ممصػف علػكنكا و مػف ػمـ مةػاني ىػذه علمبحيػت

تةمف ما ىت ممي في م كمطنا حمث مب طمت علقػمـ مطمابمػا فػي م كمطنػا ىػي علمبةػع تعلفكحػاغ عل ػجمبي تعلملػبةماغ كيػؾ
علكي

كت

في امابي مبحيت ما ةمف علحبةمف .

 8-6الخالصة :

إف امابي ما ةمف علحبةمف مبحيت ةنػغ امابكيػا ةفػبتض إ عبمػت مػف تف ع لكفػاغ إلػى أمػف كةنػى تفػي أي م كمػع

لكقاـ ةؿ ةنمغ ةمنيج علكطمابي ليا ةط كتطمنو تلصف لبااف ما عنقبضغ ىذه علمةاني ة لمؿ كتع ىا عل

ؿ حالمػا فػي

علم منت تأمضا ةط ـ كةنميا مف عأىالي اةب كصبعبىا في مةانميـ علمةنمت ةط ع لكق ؿ مف ع لكطماب علفبنلي .
 -8دراسة نموذج المرحمة ما بعد الفرنسي]:[3

مقع علةناء في منطقت عل يمةت ايى علطقاب ب ـ  / 312 /تىت مؤلؼ مف أبةطت طتعةؽ ت عب طمف .

*

مب ى لحظ أف كحيمؿ علطتعمؿ ع ك ا مت مؤص ه علةحث في ضتء امتممت عللصاف تايػى م عبحػؿ زمنمػت م كيفػت تايمػو فػالكجمب مػؽ ةااكةػاب أنػو

منا ش علةنمت علمطمابمت مف ت يت نظب ع ك ا مت تم ى عنطصاليا ايى منفطت عللاصنمف ميما ةيجغ ملكتماكيـ علف تمت.
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الشكل (  – ) 8مسقط وواجيات لنموذج ما بعد المرحمة الفرنسية
الجدول (  ) 8قياس العوامل المؤثرة في نموذج المرحمة ما بعد الفرنسية

يعتبر التوافق مقبوال إذا كان أكبر من  /6/ومتوسطا إذا كان بين القيمتين /6-4/وضعيفا إذا كان أصغر من ./4/
+:توافق قوي

-/+:توافق متوسط

-:توافق ضعيف

أعدىا الباحث.
مالحظة :ىذه الوثيقة عبارة عن محصمة نيائية تتوخى الدقة من خالل آراء المختصين المقيمين ّ

 6-8الدراسة التحميمية لممرحمة ما بعد الفرنسية :

أ  -تحميل العوامل االجتماعية  : x1كةػمف أف كتعفػؽ ىػذه علمبحيػت مػع امابكيػا مكتلػط إذ إنيػا مبحيػت عنكقالمػت كػـ

فميػػا عل ػػبتج مػػف مبحيػػت فبضػػغ إلػػى مبحيػػت غمػػب ملػػكقبي امبعنمػػا تمطمابمػػا مظي ػبي علكتعفػػؽ مػػع علم كمػػع ىنػػا تىنػػاؾ
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فن حظ أف مكجمب عل

ت مت عل زمت ليحبصػت ت ا ػت علػ تؿ ػ عبكفػع إلػى مكتلػط انػو فػي علمبحيػت علفبنلػمت .صػذلؾ

علحػاؿ ةالنلػةت لمكجمػب

فق عف عل

ت ػمت عأةػتع

/x1.5/

إذ عبكفػع لم ػةح مكتلػطا انػو فػي علفبنلػمت ممػا مػ ؿ ايػى كػ كمب

ت مت في علمبحيت علفبنلمت تمحاتلت ك عبصو في علمبحيت ما ةط علفبنلمت .

ب  -تحميل العوامل االقتصادية  : x2كةػمف أف علملػكتى ع ك ػا ي لطمػابي ىػذه علمبحيػت مكتلػط تلصػف ذت لػ ي

أ ؿ مف علمبحيت علفبنلمت تمطت عللة

ةحل

بأي علةاحث إلى ا ـ علكقبعب م مح كيؾ علمبحيت مػع علطيػـ أف علمكجمػب

 /x 2.1/صاف كتعفقو تما نتاا ما ةالنلةت لةا ي علمكجمبعغ علكاةطت لػ ./x2/
جة  -تحميل العوامل الوظيفية التصميمية  : x3كةػمف أف علمكجمػبعغ علتظمفمػت علك ػممممت  / x 3/ةملػكتميا عأتؿ

علط اغ تعلكاني عأةطػا علػكطااغ أف ككػب ـ عحكما ػاغ تبغةػاغ علم كمػع إذ إف ممػت علكتعفػؽ علطػاـ ةيجػغ ي )2.3تىػي
فتؽ علمكتلط أما عل ز ماغ فن حظ أف علك اممـ علمطمابمت اءغ محققت ليف ؿ علطاـ ةمف علجبةاء تأىؿ عل عب إذ ةيجغ
ممػت علكتعفػػؽ ي )3.1تأمضػاً صػػؿ مػف علمكجمػػب ) (x3.4ت ) (x3.5صػاف كػتعفقيـ مػ ع إذ ةيػػا عأتؿ ي )4.3تىػت علمكجمػػب

عل اص ةالةط عإلنلاني ع

ايى أف عبكفاااغ علطتعةؽ ة أغ كك ءـ مع ملػاحاغ عللػقؼ تصانػغ علمطػاممب كططػي ليػذع

ع بكفاع ةط ع مناممصما كةطا لبغةت علم مـ صذلؾ علحاؿ ةالنلةت ليمكجمب علكاني ي  (x3.5حمػث ةيجػغ ممػت علكتعفػؽ ي ) 5
تىي م ي

ع حمث عةكط غ علطمابي اف علكناظب ةلصؿ تعضح .

د  -تحميل العوامل البيئية  : x4ن حظ عبكفاع ممت علكتعفؽ علطاـ ل ػ ) ( x 4حمػث ةيجػغ ي )3.4تىػت كتعفػؽ ػتي

نلػػةماً مػػع علطمػػابي علكػػي لػػةقغ امػػابي ىػػذه علمبحيػػت تمطػػت عللػػة

فػػي ذلػػؾ ف بغةػػاغ علنػػاس ة ػ أغ ككحقػػؽ مػػف ػ ؿ

علكت مو تأةطا علفكحاغ تعلك صم ايى أف م عباى عك اه علبماح عللا ي تكصةمب علفكحاغ علكي كطكةب مطاممب ةم مت إضػافت إلػى

أف عأنظمت علطمبعنمت علمفبتضت في كيؾ علمبحيت صانغ كلمح ةمكؿ ىذه عإل بعءعغ أنيا صانغ ككمكع ةال مناممصمػت تةطمػ ي
اف علقمت تكحقؽ بغةاغ علملك ممف .

ىة  -تحميةل العوامةل القيميةة  : x 5ن حػظ أف ممػت علكتعفػؽ مػع علم كمػع ل ػ ) ( x5مكتلػطت إذ ةيجػغ ي)1.13

تىذع م ؿ ايى أف بغةػاغ علملػك ممف لػـ كصػف ػ كةيػتبغ ةطػ إ أف عبكفػاع ممػت ىػذع علمكجمػب انػو فػي امػابي مػا ةػمف
علحبةمف أتضحغ أف ةتع ب علكجممػب ػ

حػغ إذ ظيػبغ علنتعفػذ علمبةطػت علةلػمطت تعلصتلملػك عب علطبةمػت تعلكةػالمط علمز بفػت

تعلكي كتحي ةم مييا ةمب طمت مممت .
 8-8الخالصة:

مػف علتعضػػح أف امػابي ىػػذه علمبحيػت غمػػب ملػكقبي إذ ك ضػػع لظػبتؼ عنكقالمػػت طيػغ منيػػا ابضػت ليكجممػػب عللػبمع
تاػ ـ ةمػاف ىتمػت ملػكقبي تىػػذع مػا عكضػح فػي صكمػػب مػف علمكجمػبعغ علكػي ك ب حػػغ مميػا عن فاضػا تعبكفااػا مػػف تف أي
مطماب كاةغ م ؿ ايى علكق عببمكيا.

 -0دراسة النموذج المعاصر :

مقع علةناء في منطقت عل يمةت ايى علطقاب  /311/تىت مؤلؼ مف أبةطت طتعةؽ ت عب طمف .
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الشكل (  – ) 0مسقط وواجيات لنموذج من المرحمة المعاصرة
الجدول رقم (  - ) 0قياس العوامل المؤثرة في نموذج المرحمة المعاصرة

يعتبر التوافق مقبوال إذا كان أكبر من  /6/ومتوسطا إذا كان بين القيمتين /6-4/وضعيفا إذا كان أصغر من ./4/
+:توافق قوي

-/+:توافق متوسط

-:توافق ضعيف

أعدىا الباحث.
مالحظة :ىذه الوثيقة عبارة عن محصمة نيائية تتوخى الدقة من خالل آراء المختصين المقيمين ّ

 6-0الدراسة التحميمية لعمارة المرحمة المعاصرة :

أ  -تحميل العوامل االجتماعية  :x1ن حظ أف ىذه علمبحيت كممزغ ةطمابي أصكب كتعفقمو إذ ةيجػغ علكتعفقمػت علطامػت

ي  )3.2تىػ ػي مػ ػ ي إذع م ػػا تبنػ ػغ ة ػػالمبحيكمف علل ػػاةقكمف مم ػػا مػ ػ ؿ اي ػػى أف علطم ػػابي ةػ ػ أغ ككح ػػبب م ػػف م ػػت تكػ ػ كمبعغ
علطمابعغ عللػاةقت أما فػي عل ز مػاغ فػن حظ أف علكتعفػؽ مػع علم كمػع صػاف لػ م ع ايػى علملػكتى عأفقػي فػي علمكجمػبمف /

x1.1/ت  / x 1.2/تىذع م ؿ ايى أف عل

ت مت مبكصز م كمطي ة أغ ك اممـ ىذه علمبحيت كطكةػبه ألالػما أمػا ايػى
113

م يت امطت كلبمف  علطيتـ علين لمت علم ي ي )03علط يTishreen University Journal. Eng. Sciences Series 1335 )2

علملكتى عللا تلي فيـ كك ات مكجمبعغ ىذع علملكتى مع علم كمع صكمػ عب فظيػبغ ػمـ علكتعفػؽ مكتعضػطت تىػذع مػ ؿ ايػى
أف علم مممف لـ ميكمتع ةمظيب علمةاني عل اب مت تعنما علك اةتع إلى بغةاغ علم كمع ايػى علملػكتى عأفقي صػذلؾ علحػاؿ
لـ ملك
عللة

علمين لتف لبغةاغ علم كمع أنو

ب  -تحميةةل العوامةةل االقتصةةادية x2
في ذلؾ لجما

مت

مف مطال

ةالكجممب ةلة

كتعضع علتاي في علم كمع حمنيا .

 :كةػػمف أف علكتعفػػؽ علطػػاـ ليػػذه علمبحيػػت مكتلػػط حمػػث ةيػػا ي ) 1.1تمطػػت

علمطاممب تعلصت عغ علكي كحقؽ علكتعفؽ ةمف ملكتماغ عإللصاف تعللصاف إذ مبغ

أصكبىـ في عللػصف

فػي لػػقؽ أصةػػب ممػػا ككمحػػو إمصانمػاكيـ مػػع علطيػػـ أف علمكجمػػب عل ػػاص ةيػػذع علمتضػتع ةيجػػغ ممػػت علكتعفػػؽ فمػػو ي )3.2تىػػت
كتعفػػؽ م ػ إذ ة ػ أ مظيػػب ةلػػصؿ ع ػػطفا ي ان ػ أغي ػ
ا بمف ايى

عللػػصاف علػػتاي ةالملػػاحت علكػػي م ػ

أف ملػػصنتنيا لصػػي مصتن ػتع

مانكيا تع لكمبعب ةيا .

جة  -تحميل العوامل الوظيفية والتصميمية  : x3ن حظ أف ممت علكتعفؽ علطاـ مكتلػطت ايػى علػبغـ مػف ك ب حيػا

في علمكجمبعغ عل ز مت ةمف عل م تعلتلط فطيى ملكتى علط ػاغ ن حػظ أف ممػت كتعفػؽ مكجمػب علف ػؿ ةػمف علجبةػاء تأىػؿ

ػب مػػف علكتعفػػؽ مػػع علم كمػػع فػػي امػػابي ىػػذه
علػ عب) (x3.1ةيجػػغ ي  ) 3.2ممػػا مػ ؿ ايػػى أف ىػػذع علمكجمػػب صػػاف محقػػؽ صكمػ عً

علمبحيت .أما علمكجمب ) (x3.3فق ظيب كتعفقو علمبكفع تايى ملكتى عأةطػا ة لػيت مكنػا ض إذ صػاف ي )x3.3ذع ممػت
كتعفقمت مكتلطت ميمو (  x3.4ت  ( x3.5مع ػمـ مػ ي ممػا مػ ؿ ايػى اػ ـ علفيػـ علػ مؽ ليػبتعةط علتع ػ
ىػذه علمكجمػبعغ مػف ةػ عماغ مبحيػت ىػذه علطمػابي ةمنمػا ذىػ

كتع ػ ىا ةػمف

ةطػض علم ػمممف إلػى ع ىكمػاـ ةػالمت متؿ ي (x 3.3مجفيػمف

علةطػ عإلنلػاني مػف حمػػث ع بكفػاع أت علةطػ علمت مػتلي تعىكمػتع ةالةطػ عإلنلػاني تمنطػؽ علكنػػاظب مطكقػ مف عنػو ةطػ ك عبكػػي
محقؽ نتاا مف علك انس.
د  -تحميةةل العوامةةل البيئيةةة  : x4عكضػػح أف علكتعفػػؽ علطػػاـ ذت ممػػت مكتلػػطت ممػػا مػ ؿ ايػػى أف علمين لػػمف لػػمس

ل ميـ عل بعلاغ أت علصت عغ أت عأةحاث عل زمت لكحقمؽ م ءمت ةم مت م ي ةؿ صانغ علك بفاغ في علك ػاممـ مػف ػ ؿ
عأفصاب علمتبتكت علكي كلتةيا في ةطض عأحماف ةطض عل ةبعغ مف ىنا تىناؾ فطيػى لػةمؿ علمكػاؿ مت ػ مت مػتؿ ةم ػي
مبةط ملاحت علفكحت ةالفبعغ علكاةع ليا ةمنما عللا أف علنافذي علقةيمت م
ي كةطا ليبماح عللا ي ) مف تف كح م مطماب منال

عف كصتف صةمبي

ليذه علملاحت علكػي ك طػؿ منػو مةػ

ح عببمػا ذع صفػاءي االمػت

.
ىةةة  -تحميةةل العوامةةل القيميةةة  : x5ن حػػظ أف ممػػت علكتعفػػؽ ضػػطمفت إذ ةيجػػغ ي  ) 1.12تعن فضػػغ ىػػذه علقػػمـ

انيا في علمبحيت علفبنلمت إذ ةيجػغ ي )1.24تعلمنطقػي أف كصػتف ػمـ علكتعفػؽ فػي علمبحيػت علمطا ػبي أايػى تلصػف عللػة
ىت في ت ت علػكطابعغ

مب طمػت ليػا كحقػؽ ع حكما ػاغ علما مػت ليلػصاف ةػ

لك ـ تع طا ممما مؤكب في كقممـ ىذه علطمابي مف ت يت علنظب علكبعكمت.

مػف ت ػت علػكطابعغ كبعكمػت مك ػبؼ ةيػا

 8-0الخالصة :
ةلة

إف ىػػذه علمبحيػػت ضػػطغ لك ػ كمبعغ ع ك ػػا مت عحكما م ػت تلػػت ت ػػت علم الفػػاغ علكػػي ة ػ أغ ككفػػا ـ ةلػػبات تذلػػؾ

ا ػز أنظمػت علةنػاء علمطةقػت اػف كيةمػت ع حكما ػاغ لصانػغ مبحيػت ممصػف علك ػبؼ ة نظمػت علةنػاء تعلقػتعنمف علكاةطػت

ليػػا لك ػػةح مبحيػػت أصكػػب علك ػػا ا ةػػالم كمع تأصكػػب كطةم ػ عًب انػػو تعلحالػػت ىػػذه أكاحػػغ ل ػةطض علميكمػػمف تعلمين لػػمف أف

مك بؤتع تمطبحتع نظاما
ةحذعفمبىا لكلصؿ حيت

م عً مطكم كيػؾ علمبحيػت ةملػا طيا علمطةػبي تعلمكتعفقػت مػع علم كمػع تتع يػاغ علمبحيػت علفبنلػمت

م ي ليطمابي ملا طيا مطا بي تتع ياكيا ملكطابي تف يػؽ أي نػتع مػف علكتعفػؽ ةػمف علطمػابكمف

ةؿ صؿ امابي كطمؿ ةطم ع اف عأ بى تىما ميك قكاف ةطضيا ةةطض تصانغ امابي نظاـ ضاةطت علةناء ليم منت علق ممػت
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.
 -4دراسة نموذج نظام مدينة قديمة

][4

:

مقع علةناء في منطقت عل يمةت ايى علطقاب ب ـ  /313/تىت مؤلؼ مف ك كت طتعةؽ ت عب طمف تطاةؽ مصاك .

الشكل (  – ) 4مسقط و واجية لنموذج نظام مدينة قديمة

الجدول (  - ) 4قياس العوامل المؤثرة في نموذج نظام مدينة قديمة
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يعتبر التوافق مقبوال إذا كان أكبر من  /6/ومتوسطا إذا كان بين القيميتين /6-4/وضعيفا إذا كان أصغر من ./4/
+:توافق قوي

-/+:توافق متوسط

-:توافق ضعيف

أعدىا الباحث.
مالحظة :ىذه الوثيقة عبارة عن محصمة نيائية تتوخى الدقة من خالل آراء المختصين المقيمين ّ

 6-4الدراسة التحميمية لعمارة نظام ضابطة البناء لممدينة القديمة :

ظيبغ ىذه علطمابي لكحؿ مصاف علطمابي علمطا بي في تلط علم منت علق مـ تح غ أنظمكو تلبتطو في امابي ىػذه
علمبحيػػت ت ػ كػػـ عل مػػع ةػػمف امػػابي علمبحيػػت علمطا ػػبي تةػػمف تع يػػاغ علمبحيػػت علفبنلػػمت مػػف تف ك ػػبؼ أت كتعفػػؽ ةػػمف

علطمابكمف .

أ – تحميةةةل العوامةةةل االجتماعيةةةة  : x1مكة ػػمف أف ى ػػذه علطم ػػابي مط ػػغ ة ػػمف علمكجمػ ػبعغ ع

كماام ػػت تع ك ػػا مت

ي علفبنلمت ) تلنقابف ىذه علمكجمبعغ ةمف أ ييا تةمف ماآلغ إلمو لةماف م ى علك كمب مف

ؿ ىذع عل مع .

تعلتظمفمت مف علطمابي علمطا بي تك كبغ ت مطغ علمكجمبعغ علةم مت تعلقمممت تعلة بمت مف امابي علمبحيت

ن حػظ مػف ااػ ي علةمانػاغ أف علكتعفػؽ علطػاـ ضػطمؼ إذ ةيػا /1.2/إ أف علمكجمػبعغ عل ز مػت , x1.1

x 1.2

أظيبغ كتعفقا صةم عب إذ ةيجغ ممػت علكتعفػؽ  / 3 /ت  /3.1 /تىػذع منطقػي أف علمكجمػبعغ ك ػكص ايػى علملػكتى عأفقػي
فاأتؿ مكجمب ميكـ ةال

ت مت تعلكاني مكجمب ميكـ ةحبمت علنلاط أما علمكجمبعغ ايى علملػكتى عللػا تلي يعلتع يػاغ )

تعلمقكةلػت مػف علطمػابي علفبنلػمت فقػمـ كتعفقيػػا ضػطمفت ةحلػ

مػا تب فػي علمبحيػت علفبنلػػمت صكقمػمـ ليػا تىػذع منطقػي أمضػػا

فالمقممتف ع كابتع ع م اةماغ تبفضتع علليةماغ .
ّ
ب  -تحميةل العوامةةل االقتصةادية  : x2ن حػظ أف علمكجمػبعغ ع ك ػا مت ع مػػا صانػغ مكتلػطت علكتعفػػؽ لػتعء فػػي
علمبحيػػت علفبنلػػمت أت علمطا ػبي تةالكػػالي لػػمصتف حا ػػييا مكتلػػطا صمػػا ىػي علحػػاؿ فػػي علطمػػابي علحالمػػت علكػػي مطػػغ ةػػمف

لاةقميا .
جة  -تحميل العوامل الوظيفية  : x3ليصغ مكجمبعغ علطتعمؿ علتظمفمت نفػس ملػيؾ ع ك ػا مت فصانػغ ػمـ كتعفقيػا

مكتلطت أنيا مطغ ةمف لاةقكيا تصذلؾ علحاؿ

كبكقي ىذه علمكجمبعغ مف حمث علكتعفؽ إلى ب ػت أايػى لت ػت

يػؿ

في علط ت ةمف علملا ط تعلتع ياغ ي صفكحاغ تلبفاغ ) تكتضطيا ةلصؿ غمب مكتعزف تمنطقي .
د  -تحميةةل العوامةةل البيئيةةة  : x4ةيجػػغ ممػػت كتعفقيػػا علطػػاـ  /0.4/تىػػت كتعفػػؽ طةمطػػي تعذع حظنػػا فػػي كقمػػمـ علمبحيػػت
علفبنلػػمت ن حػػظ علكطػػاةؽ فػػي علكقمػػمـ تىػػذع منطقػػي ف علطمػػابي علحالمػػت ع كةلػػغ علم عب طػػاغ علةم مػػت ي فكحػػاغ أةطػػا
لطتح ) ةحذعفمبىا مف امابي ما ةمف علحبةمف .
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ىة  -تحميل العوامل القيمية  : x5ظيبغ ممت علكتعفؽ علطاـ /0.3/تىت كتعفؽ ضطمؼ تىذع أمضا منطقي فإذع

صػػاف ايػػى ملػػكتى علملػػا ط تعلتع يػػاغ ػػاء علكتعفػػؽ ليمكجم ػبعغ علقمممػػت فػػي امػػابي مػػا ةػػمف علح ػبةمف تعلطمػػابي علمطا ػبي
ضطمفا تعن يابه في علطمابي علحالمت مف تف ك بؼ

مؤ ي إ ليضػطؼ تىػذع مػا ظيػب فػي ااػ ي علةمانػاغ مػف علقػمـ

عللاةقت .
 8-4الخالصة :

ن حظ مما لةؽ أف ىذه علطمابي ىي ناكج مج تنقؿ لك كمبعغ علمكجمبعغ مف مبحيت إلى أ بى ت مطيا مع ك كمبعغ
أ بى مػف تف يػؽ أي

ػماغت ممصػف علك ػبؼ ةيػا مػف ػ ؿ علك ػبؼ ةػالمكجمبعغ علمػؤكبي ل طػؿ علكتعفػؽ إم اةمػا ةػؿ

اءغ ىذه علطمابي نل ا ام ع لمفب عغ امابي ما ةمف علحبةمف تعلطمابي علمطا بي .
 -5دراسة نموذج نظام مدينة قديمة ( بتصرف )]:[5

مقع علةناء في منطقت عل يمةت ايى علطقاب ب ـ  /313/تىت مؤلؼ مف ملت طتعةؽ ت عب طمف تطاةؽ مصاك .
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الشكل (  – ) 5مسقط و واجية لنموذج نظام مدينة قديمة ( بتصرف )
الجدول (  - ) 4قياس العوامل المؤثرة في نموذج نظام مدينة قديمة ( بتصرف )

يعتبر التوافق مقبوال إذا كان أكبر من  /6/ومتوسطا إذا كان بين القيميتين /6-4/وضعيفا إذا كان أصغر من ./4/
+:توافق قوي

-/+:توافق متوسط

-:توافق ضعيف

مالحظة :ىذه الوثيقة عبارة عن محصمة نيائية تتوخى الدقة من خالل آراء المختصين المقيمين أعدىا الباحث.

 6-5تحميل العمارة الخاصة بمدينة الالذقية القديمة ( بعد التصرف ) :
ىػذه علمبحيػػت كططػػي

ػػتبي تعضػػحت لمقكنمػاغ علم كمػػع مػػف ك ػػاب مطمابمػت ت مػع عإلم ػػاةي تك فػػي عللػػيةي منيػػا

ت ماغت امابي ممصف أف كطصس تع طاً م كمطماً إلى ح صةمب .
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ماغت امابي كتعفقمت

م عتي ة ب

ت ػ نل ػ غ ةمبحيػػت عنكقالمػػت ةػػمف علمبحيػػت علمطا ػبي تمبحيػػت كطةمػػؽ نظػػاـ ضػػاةطت علم منػػت علق ممػػت ذعغ علملػػا ط
علمطا بي تعلتع ياغ لطمابي ما ةمف علحػبةمف ي علفبنلػمت ) تصانػغ علحبمػت مطيقػت ليم ػمـ أف مقػتـ ةالك ػممـ ةا لػكطابعغ
علكي مبم ىا لبط أف كصتف مكقابةت مػف لػاةقكميا مػع يمػؿ مػف علك ػبؼ لػتعء ةالتع يػاغ أت علملػا ط تذلػؾ مػف ػ ؿ
علكطابعغ لاةقت تب غ في أنظمت علطمابكمف عليكمف لةقكيما .

م حظت  :ىذه علك بةت لـ كطمػـ ف ػاءغ ةنكم ػت مػع ةطػض علمةػاني علكػي لػاء ةناؤتىػا فػي ىػذه علمبحيػت مػع علطيػـ
كص ػػتف ةتعةػػت علكجمم ػػب لنظػػاـ علةن ػػاء

أف ىنػػاؾ مةػػاني م ػػف نف ػػس علمبحيػػت ع نكقالم ػػت عاكم ػ غ أل ػػيتةا مطا ػػ عب كممنػػا ةػ ػ ف
علمطا ب .

أ  -تحميةةل المتغي ةرات االجتماعيةةة  : x1ك عب طػػغ ممػػت علكتعفػػؽ إلػػى علمكتلػػط ايػػى اصػػس مكم كيػػا فػػي علمبحيػػت

علمطا بي إذ صانغ مـ علكتعفؽ علطاـ م ي مع علطيـ أف ع لكطابي اءغ مػف علطمػابي علمطا ػبي تةك ػبؼ إ أف علك عب ػع

مب ه إلى ا ـ كقةؿ ىذع علنمتذج إذ صاف علنػاس ملػطتف تبعء مصالػةيا ت مقةيػتف ةػ م ً لطمابكيػا علمطا ػبي ةصكافػت ممكيػا
علمبكفطػػت إذ إف نظػػاـ علم منػػت علق ممػػت ألجػػى صكم ػ عب مػػف علمصكلػػةاغ علقانتنمػػت تغمػػب علقانتنمػػت تذلػػؾ ليقضػػاء ايػػى علمظػػاىب
علليةمت ت ا ت في علملا ط عل ع يمت ي علك اتز ايى علمناتب )
أت عل اب مت ة لتعف علتع ياغ علم كيفت أت ع ك ؼ عللبفاغ .
ب  -تحميل المتغيرات االقتصادية  : x2ػاءغ ممػت علكتعفػؽ مكتلػطت إذ ةيجػغ  /1.5/تىػذع منطقػي فيػي امػابي

عنطيقغ مف امابكمف ليما مـ كتعفقمت مكتلطت لتعء امابي لةقكيا أت امابي تعصةكيا .

جةةةة  -تحميةةةل المتغيةةةرات الوظيفيةةةة  : x3مكضػػح أف ممػػت علكتعفػػؽ علطػػاـ مبكفطػػت إذ ةيجػػغ  /3.3/تىػػذع منطقػػي

فا لكطابي مف علطمابي علمطا بي ايى علملكتى ع فقي ي علملا ط ) صػاف كتعفقيػا فػتؽ علتلػط إذ ةيجػغ  /2.51/أمػا فػي
امػػابي علم منػػت علق ممػػت فصانػػغ مكتلػػطت إذ ةيجػػغ ممػػت علكتعفػػؽ علطػػاـ /1.0/تلػػة

عبكفػػاع ممػػت علكتعفػػؽ فػػي امػػابي ىػػذه

علمبحيت ي علمك بؼ ةيا ) مطت إلى علم مـ إذ حقؽ كتعفقا ميحتظا ةمف علملا ط تعلتع ياغ مف حمػث كتضػع عليت مػاغ

تفكحاغ علنتعفذ تصذلؾ عللبفاغ علكي صاف محاؿ تضطيا ايى لصييا
علحاليي عنظب ملا ط امابي ىذه علمبحيت ) .
د  -تحميل المتغيةرات البيئيةة  : x 4كةػمف أف علكتعفػؽ علطػاـ أ ػةح ذع ممػت مبكفطػت إذ ةيػا  /3.0/تىػي مػ ي ػ ع

ةالمقابنت مع أ ؿ ع لكطابي لتعء مف نظاـ علضاةطت ليم منت علق ممت إذ ةيجغ ممت علكتعفؽ علطاـ

 /0.4 /تىت كتعفؽ من فض تعلكتعفؽ علطاـ في علطمابي علمطا بي مكتلػط إذ ةيػا  /1.4 /تمطػت عبكفػاع ملػكتى

علكتعفؽ في ىذه علطمابي إلى كمكع علم مـ ة مناممصمت في أةطا علنتعفذ تعلم ع ؿ تعلمناتب ت...علخ.
ي عنظب م ؿ علةيت علطاـ ليطمابي إذ

منطةػؽ ايػى عللػمت علفبنلػمت كمامػا تعنمػا ة ةطػا ذعغ نلػ

صاف مبفتضا كماما في امابي ما ةمف علحبةمف حمث م
إذ عكلػػطغ حل ػ

أصةػب تىػذع مػا

ع لكطابي ةنفس عأةطا تعلح تـ صذلؾ علحاؿ ةالنلةت ليت ماغ

مت مػػتؿ علجػػبؼ علكاةطػػت تصػػذلؾ علح ػاؿ ةالنلػػةت لصكمػػب مػػف علكف ػػم غ عل ز مػػت ي عنظػػب ملػػقط علمكػػاؿ

علمق ـ اف ىذه علمبحيت تتع ياكو) .
 8-5الخالصةةة :إف ألػػيت علك ػػبؼ تآلمػػت نمذ كػػو فػػي ىػػذه علطمػػابي ممصػػف أف محكػػذى ةيمػا لي ػػبتج ة ػػما أصكػػب

كتعفقمػػت ك طػػؿ مػػف امابكنػػا أصكػػب علك ػػا ا ةػػالم كمع ة ػ
علك بؼ ةيا ل طييا أصكب م ءمت

][7

.

مػػف علػػكم عب مفػػب عغ مػػكـ كطةمقيػػا ةحػػذعفمبىا تأةطا ىػػا ة ػ
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مػػف

م يت امطت كلبمف  علطيتـ علين لمت علم ي ي )03علط يTishreen University Journal. Eng. Sciences Series 1335 )2

النتائج والمناقشة:
مما لةؽ تمف كحيمؿ صؿ امابي ةمفب عكيا تتضع ىػذه علمفػب عغ فػي ااػ ي ةمانػاغ م ػجبي كةػمف مػف ػ ؿ علفيكػبي

علنيا مت لينكا ج صما متضحيا عل تؿ علمبفؽ أف:

 علطمػػابي فػػي فكػبي مػػا ةػػمف علحػبةمف صانػػغ غمػػب مكتعفقػػت مػػع علم كمػػع ةلػػصؿ اػػاـ تعف ت ػ ةطػػض علكتعفػػؽ عل ز ػػيلػةطض علمكجمػبعغ عل ز مػت تذلػؾ أنيػا صانػغ كمكػؿ علػكم عب عً مػف تف ك ػبؼ فػي ز ماكػو لمكتعفػؽ مػع علم كمػع علمت ػػت

فمو .

 -علطمابي ما ةط علفبنلمت صانغ ب ت كتعفقيا مكتلطت تىنا م حظ ع بكفاع فػي ب ػت علكتعفػؽ اػف امػابي مػا ةػمف

علح ػبةمف تىػػذع منطقػػي إذ ة ػ أ علم كمػػع مةحػػث اػػف ىتمػػت مطمابمػػت مػػف ػ ؿ إم ػػا نمػػاذج ذعغ مفػػب عغ كطصػػس علتع ػػع
ع

كمااي تعف صاف ىذع علتاي لـ مكةيتب ة تبي كطصس ىذع علتع ع ةلصؿ ااـ .
 -علطمابي علمطا بي ػاء كتعفقيػا مكتلػطا مػع عإللػابي إلػى أنػو لػت علػكمب منحػى علكطػتب فػي زمػا ي مطػ ؿ علكتعفػؽ

لصانغ علطمابي م ي علكتعفؽ تلصف عللة

مطت إلى ظيتب علمصكلةاغ علقانتنمت تغمب علقانتنمت مكاؿ يعلم الفاغ في نل

علةناء تألتعف علتع ياغ تعللبفاغ ت بعةزتف عللبفاغ صذلؾ أةطا تأح اـ علفكحاغ ) مما عنطصس ليةا ايى منحى علكطتب
ت طيو مةما تغمب ملكقب مبكفع حمنا تمن فض حمنا آ ب].[8
 نظػػاـ علم منػػت علق ممػػت :مكةػػمف فػػي عل ػ تؿ علمبفػػؽ أف علكتعفػػؽ فمػػو صػػاف مكتلػػطا أف ىػػذع علنظػػاـ ػػاء ة ػبمامكتعفقا تمبغتةا أحمانا تصملػكتماغ أفقمػت ي ملػا ط ) مكتعضػطا إ أف إلجػاء علمصكلػةاغ عللػاةقت علػذصب فػي ىػذع علنظػاـ
ػب
إذ منع علم الفاغ صيما تعلجاء ةطض علمصكلةاغ علقانتنمت ي أمكػاؿ كقيمػؿ ع بكفػاع ) تزمػا ي علصيفػت ع ك ػا مت طيػغ صكم عً
مف علناس مكحفظمف ايى نظاـ ضاةطت علةناء ليم منت علق ممت تصذلؾ ت ت ا ـ كتعفؽ ما ةمف علملػا ط صطمػابي مطا ػبي

تعلتع يػػاغ صطمػػابي فبنلػػمت إذ كتضػػطغ علل ػبفاغ تعلفكحػػاغ ةطم ػ ع اػػف علكنػػاغـ مػػع علجػػبؼ علكاةطػػت ليػػا ةػػؿ كتعفقػػغ مػػع
علمقاممس علكاةطت لتع ياغ علطمابي علفبنلمت .
 -نظػاـ علم منػػت علق ممػػت ةك ػػبؼ  :ػاءغ نكم ػػت علكتعفػػؽ صمػػا ىػػت تعضػح فػػي عل ػ تؿ علمبفػػؽ  / 3.15 /ت ىػػت

كتعفؽ تي طػؿ مػف ىػذه علطمػابي حػ ً تلػطاً ةػمف بغةػاغ علم كمػع ت ةػمف عل يػاغ علم ك ػت علقا مػت ايػى كطةمػؽ نظػاـ
علم منت علق ممت إذ صانغ نمتذ اً مطظـ إم اةماغ علطمابي علمطا بي في علملا ط ت ميجي ليةماكيا .تصذلؾ مطظـ عم اةمػاغ

امابي ما ةمف علحبةمف ت ميجي ليةماكيا ة ليت ك بفي محققاً كناغماً ةمف علملا ط

ت علتع ياغ إضافت إلى كحقمؽ إم اةمت كتعفقمت في صكمب مف علمكجمبعغ عل ز مت.
الجدول (  - ) 5جدول تقييم المراحل التاريخية المدروسة

علطتعمؿ

علطتعمؿ

علطتعمؿ

علطتعمؿ

علطتعمؿ

علكتعفؽ

كقممـ علمبحيت

ع كماامت
x1

ع ك ا مت
x2

علتظمفمت
x3

علةم مت
x4

علقمممت
x5

علصيي

علفكبي علفبنلمت

0.2

1.1

0.1

0.1

1.1

علكتعفؽ

1.1

+/1.1

2.3

3.4

1.3

1.51

-

-

+/-

+

-

+/-

فكبي ما ةط علفبنلممف
علكتعفؽ
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ليمبحيت
0.2

علكمابعغ علتعف ي ةمف علكطةمؽ تعلكتعفؽ بعلت كحيميمت لطمابي
عل ذ مت علتعف ي ماةمف علحبةمف نحت

محمت

ماغت امابي كتعفقمت

م عتي ة ب

علفكبي علمطا بي

3.2

1.1

1.1

2.1

0.3

1.20

ب ت علكتعفؽ

1.2

+/1.3

+/1.0

+/0.4

+/0.5

+/1.13

1.4

+/2.5

+/3.3

4.3

2.5

+/4.3

+/-

+/-

+/-

+

+/-

+

نظاـ علم منت علق ممت
ب ت علكتعفؽ
م منت ممت ةك بؼ
ب ت علكتعفؽ

االستنتاجات والتوصيات :
مما لةؽ ممصف كي مص علكت ماغ صالكالي :
 -التوصيات العامة :

 -مت ي علةحث ةااكما أليت ع ك عء

ع حكػذعء فػي كنػاتؿ علمفػب عغ علملػكتب ي فػي م ػاؿ علطمػابي تة لػيت
ؿ علك بؼ ةيا .

آ ب طؿ ىذه علمفب عغ ككنالؽ تككتعفؽ مع علتع ع مف

 -محاتلت إم ا مطاممب مناممصمت ك طؿ مف علطمابي أصكب مبتنت لكحاصي علكطتب عللبمع في علم كمع .

 -التوصيات الخاصة :

 -مت ػػي علةحػػث ةااكمػػا عألػػس علكػػي ػػاـ ايميػػا نمػػتذج علم منػػت علق ممػػت ةك ػػبؼ تمحاتلػػت ع ك ػ عء ةػػو إلم ػػا

ألس مف نظاـ ضاةطت علةناء علق مـ أصكب مبتنت .
 عبلػػت علتع يػػاغ مػػف حمػػث عأةطػػا تعلفكحػػاغ تعأةػتععللبفاغ تعلحتع ز عل فمفت ل طييا أصكب

ل طييػػا أصكػػب م ءمػػت مػػف علناحمػػت علةم مػػت تصػػذلؾ عبلػػت

ت مت تأمانا .
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